
19هاث بل!صعو
ل!مما!رمرصي!ير!بر!ص!زلمحر

شعبلايغنىلااذ.لشعوبناغىتلكالافمهالردودالاخيرةالعشراهـضواتخلالالعربص"الخورةعرفت

الهادىءاف-فيالاامتحانمننواجهمايواجهالثوريةالقوىعرفتوقد.متعاقبينوجزرمدحركة

بالواقعبمعرفةالاتىيتللاماوهذأ.الدقميقوالحساباو،لاخطاءتبريراهذانقولولسنا.والجزرالدقبلنا

،(الواقعيينو"الثوريينبينالفرقو)كن.وكافيةشاطةانثورةكلعلىمقضياحتمافلصس.عزأءلاحيثتعزية

بالاخربنتنتهيالمعرفةتهلكانفييكمنالمجالهذافياننضعنحاولوالما.والتراجعالتقدمالتوأليعلىتعرف

الاولينزظرفيانهاحينفي،للواقعالالسصسلامالىالمعاصرالزمندسلسلةمنالحمحيحموضعهاالراهنةالساعة

الفراربدلونضالبفاعليةالواقعلتجاوزبالدقةض!ورةالاحداثحركةادراكعنفداحتهعلىحدثيلهينالاحتى

ناشكلا،الاحرىالناحيةومن.بالخيالتعلقامنه:التحرري،الثلاثةبابعادهاالعربيةالثورةانجوهرها.في

المشبوبةوالوطنيةذخىرة،تعادلهلاللمقاتلذخرالحمالمسةعدىمؤكدةنجاحاتاحرزتقدوالوحدوي،والتقدمى

التحا-لولكن،الجديدالاستعملرسهاممن"واقيدرع،الجنوبيثمالشماليأ-مناوثورةالجزائراستقلالرأسها

سبلالىيهديالذيوحدههو،(الباردعر"ا!ميعددفيالاجتماقيوالتحولالاقتصاديالتحررواجراءات

النصر.والتقدميالتحرريالمحتوىواتضاح،العربيةالاقطارمن

.الاموراصعبمنالمنشودالعلميالتحليلوهذافيالثورةتعثرتوقد.العربيةالوحدةلفكرةالضروري

غيظمنبالنفوصريجيشماالىفهروصعوبتهترجعولاوىالقتفرقمقدمتهافيمتعددةلاسبابكثيرةمواقع

الىكذلكترجعبل.متقدوسخطمفهـصطرموالممكطومالجزرولكن.بينهماالعنسيفوالصراعوالتقدميةالثورية

عندهاتشابكتاضعقيدابللغةعدوانيةظاهرةنواجهاشناهزيمةيقيناهوألعربىالتحررحركةواجهتهالذيالاعظم

ذاتاحداثالسنينعبرحولهاوترلكمت،متعددةعوامل،العميف"باثار!،يهةالهزتلككانتلقدنعم.6791

فرداحلالهانملكانيمكنلاثمومن،صنوعةاثار4891و5691بعدثا"لثةوبوقوعها،الرهيبةوابعادها

الصهيونيةالظاهرةمواجههان.وواضحابسيطااقتطاعا:الحديثالعصرفيالعربيةالامةاصابمااعتى

نابالضرورةبدلاانعربىوالوطنفلسطينفيالامبرياليةللعقلعسيراوامتحانا،لللعزةوهوازا،الجسدمن

الاسالليبفيالموصوعىالتنوعحيثمنأفقياتمتد.والاوادة

ال:والسة.التاريخيالامدحيثمنورأسيا،والوسائلللجماهيرالعريى"والتلقائيالمباشرالفعلردكانواذا

هوما:اخرسؤاليسبقهانيجب؟المصيراينالىوح!فىوصسمود،للهزيسمةرفض،وملهماجلءرائعلقد

ألستتر.ومامنهظهرما؟المصيرردودفان،النصرح!تىالنضالعلىواصرار،العدوان

وخطرخط!أاالهجزيةا!نظرةالمثقفينواوساطوالسياسةمالح!دوائرفيالفعل

سادتالصهيونيةنكبةالعربيبالوطنحلتانفمنذلقد.الاحداثمسصتوىفيدائملتكنلمالشبابوطلائع

نظرأت،احياناوتعاصرت،مختلفةاوقاتفيبلادنافيفيالنظرأعادةالىدعتهمهائلةفكريةبلبلةالبعضانتاب

واحدجائبعلىتركزالامبرياليةأقصهيونيةالظاهرةالىالهزيمةروحواشرأبت.شيءكلفيوالسك،شيءكل

بقبحةوتهمل،الجوانباحدفهمتتوهمواحيانا،منهلوتشيعاصابهاوماالثوريةبالقوىتتشفىوالاستسلام

ومنالنظراتتلكمناللخلاصمنبدولا.المعقدةحقائقهاالتسليمالىالدعوةوالواقعيةوالاعتدالالتعقلباسم

منهاواحدةمنتخلصمناوكلما.عنهاتعبرالتيالفكرياتالامبرياليةعصاظلفيالامنوالتماصناللجديدللاستعمار

يخطىءلاحديدايصبححتىغشاوةالبصرعنرفعنلاتاوةمنالحمايةتلكتقتضيهماواداءالغليظةالاميركية

الرؤية.والاشتراكيةفيالحريةالعراضامالناعنالتخليشكلفي

ال!نصرية"!نظرةهيفجاجةالنظراتتلكراكثرتقطرشرفاءثوريونوقفالاخرالطرف!وفي.والوحدة

لأ-لانجسمادباستمراريدبرشريرعنصراليهودانقوامهاالتيعليهميملكانالقنوطيكاد،واسىمرارةوطنيتهم

يسي!طر،والجنسالمالمسمتغلاعليهماوالسيطرةالبشريةكمنشيءبأيبالغامرةالمطالبةالىويحملهمنفوسهم

تلكوتستند.العلنفيفيسيطريتمكنحتىالخفاءفيوالتطهر،الارادةفولاذوسقي،الهزيمةعارغسليشتهي

،"صهيونحكماءبروتوكولات"يسمىكل،الىالنظرةت-،رفيالخطيئةحضيضالىاحياناوصلتاخطاءمن

وهره.الفازيةمستنقعمنالحججمنالكثيروتستمدفيولشى..شيءعلىتبقىلاأوكل"ذلكتحققحرب
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دسسدهيموالشمل.(السبعينيةال!ترجمة)اليونانيةالىقامتالتيئالعربيةالحضارةقيممعتماماتتناقضالنظرية

أنشماءفيالاستعماردورنهائيادطمساللعنصريةالنطرةالاعجميعلىلعربىفضللا"شعارتحتوازدهرت

وجدلمابريطانيالولاانهالمعروفومن.ودعمهااسرائيل.العنصريةالمفاهيمعامةبصفةرفضتوالتي"بالتقوى

فرنسلسلاحولولا،اسرائيلنشأتولاالقوميالوطنرأواوانما"عسصرا""اليهودية"فييروالمالعربان

ونفصودوسلاحواموال،الغربيةالمانياوسلاحواموالوفرهاضماناتيعتنقهلمن،السماويهالاديانمندلنالمحىها

.اليومعليههيئمااسرائيلاصبحتلماالمتحدةالولاياتمنهاطردهمانبعدالقدسالىاليهودعادتقد.الاسلام

كاملتسليمانهاهييةالعنصرالنظرةفيمااخطرولكنللعربانحروهابعدقرونستةبحواليطيطسالامبراطور

علىتقومفالصهيونية،نفسهالصهيونيلعدوللظربوجهة،المقدسةالمدينةالحسليبيوناحتلوحين.بيزنطةحكممن

انهاحقا.البشرسائربينمتميزعنصراليهودانفكرةمنهاوطردواوالمسيحيينالمسلمينفيالتذبيحاعملوا

العنصرالعكسىعلىاعتبارهاما،الممتازالعنصرتعتبرهاليهااليهودمناهلهلعادالدينصلاجحررهاولما.اليهود

علىم!تميزعنصربانهالتسليممنيغيرلافانهالمنحطالذيالوقتوفي.الكبيرالعربيالبطلجيشخلمف

.حالكلفياليهودتحاصرالولسطىالعصورفياوروبافب"م،نت

،الصوابمنكبيرجانبعلى،اخرىنظرةوثمةالاضطهادمنصنوفاعليهموتفرضروضهايخرجونلااحياء

،اخرىحقائقيهملاطلاقفيتصاغحينءتخطىولكنهاوتهنمو.العرببلادفييزدهراليهوديالفكركان

شكولاولها.لاستعماراداةاسرائمللةنظرلهاواعنيئعلىص،الالسملاميةالفلسمفةاثرمقتفيةاليهوديةالفلسفة

..لا.لا:....ه.الكبارالاسلامبفلاسفةمتأثرةثماولاالتكلمينمتهج
اسراليلدشدهفيستعمارادورصوا?لىاالماءمضعل....

ولكئهأالالستعمار.خدمةفيالم!رائيلدوروء!ى،ودعمهااوهـهـ-حتىاليهودلةالملسممة!اريحفيالاسماءواكبر

المتميزمكانهالهااستمماريةكحركةالصهيونيةدورتهملتلهيذميمونبنموسىالممماءشكادنىبلاكانتالحديث

مجردليستفاسرائبل.العالميئالاستعملرأطارداخلالفيوصبسعيدبنويوسف،الدينصلاجوطبيبرشدأبن

كوبا.فيجوانتانامومثللاميركاتابعةعسكريةقاعدةظهرالعنصريالفكران.سعدياباسماليهودعندالمشهور

وعلىعامةبصفةالغربعلىاعتم،دهامدىمنيكنوصهماوانما،وحدهماليهودضدلشى،اوروبافىوانتشرتأكد

صهيونيةحركةالىتستندفانها،خاصةبصفةأميركافمواطن.الاوروبيةالسيطرةخدصةفيايديولوجىكسلاح

،بهباراحتكارلونيقودها،كثيرةبلادفيتنتثسرمئظمة.و"الس!لامالامبراطوريةءانحلفيكلم!نازعنجبرسيدروما

الانفصامفيمثلاواضحابدأماالتأثيروسائلمنوتملكفيلتعيشرومالسميطرةالاممخضوعمعناه"الروماني

الفرنسية.الصحافةقفمووبينديغولسياسةبناروامرلفيالور!ميتصوركماتماما،جيوشهاتفرضهسلام

للدلاولة.تبعيتهمامنبالرغموائلفزيونالاذاعةحتىأولي!ستواللاسامية."الاميركيالسحلام"اليومواشنطون

يتجاوزاسرائيليمجتمعوجودخيقةتئبجا!لانهاكمايتمثلالذيالاصيلاووصريالاتجاهذلككلظاهراحدالا

وايديولوجية،مسيطرةطبقة-وبه،صراعاتهلهعداا!وشبنشعوبمناو،ا!فرمناو،السودمنالموقففي

الىاقرباسرائيلتجعل،عسكريةوقدرات،توسعيةعلىمطبقةالساميةبمعاداةوالتسليم.كلهاالثالثالعالم

الاداةمجردالىمنهل،الامبريلليةللدولالصغيرالشريكذلك.العربعلىتطبيقهافيحجةكليسقطاليهود

كاداًةاسرائيلدورجانبفالى.الذاتيةالاووعم!رومروةتقاليدناان.تماماكاليهودساميمنالعنصريةبمنطقاننا

انهأبل.أستعماريةكدولةاسرائيلتوجذ،للاستعماريعلنونبيننااليهودوعاش.الفكرهذارفضتالحضارية

الاستعماريةالمصالحخدكل"فيدورهافينجاحهابقدرواللغة.تقدممنيصيببماويتمتعونمجتمعنايعانيما

مطالبهاوتفرضالمستقلوجودهاتؤكدالكبرىلدولالبلاديهودتكلملقد.يكذبلاحضاريشاهددائط

اوخا!ة.فيحملهمالاضطهادانحينفي.العربلغةالعربية

فشيئاشيئاظهر6791نكسةبعدماكتاباتوخلالالمعروفومن.بهمخاصةلغاتيستخدمواانعلىاوروبا

الدولةانهوالامبرياليةالصهيونيةالظاهرةجوهراناحخياج!ئتنشدالخاصةأللغاتأن،اللمغةعلمفي

قلىبفيالاستعماريلللغربعنصريامتدأداور!يونيةيعرفهالالغةاستخدأمالىالمضطهدةالجماعات

الاس!ثيمالاسمعمارمحلولاتاخرانها.العربىالوطن."اللادينو"و"اليدش"نشأتوهكذا.مضطهدوها

هجرةشكلدائمااتخذتواللتي،الغرببهاقامالتي.قوميةلغةلحىحفاطعنتعبرامنهماايوليست

اجننيةارضالىالاوروبيينمنالالوفمئاتبعضوكلمى")الالانيةمنمشتقةالاشكنازلغةوهيفالاولى

وراءفيما"عربيةدولهمئهاويئمثذئونعليهايسيطرونالسفاراديملغةو!يوالثاليه(المانياتعنىنفسهااشكناز

حقيقةولكن.الماضيالقرنبلغةيقالكانكما،"البحارواليهود.(المبانياتعنيوسفراد)الالسبانيةمنمشتقة

الىفوراتقودثاانينبغيلااستيطانىكاستعمارأسرائيلالقرنففي.عديدةقرونمنذبالعبريةارتبلطهمفقدواقد

أسرائيلفيقالمستوطئون.الجزائرباحداثالقياس،اللتوراةقراءةعنعاجزينمصريهودكانالميلاديالثاني

ام-"و!ش"للهمليسوبالتالي،شتىبلدانمنقدموابترجمتهالاحبارمنعددت!كليفعلى!ليموسحملمما
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مستوىعلىالغريى"اورور،!يمماليةالرأسلمتحينألحيادلسبلبهمضاقتاذأجمي!ا4البالعودذدييفكرون

الغربيةاوروبالان،اليهوديةالشعلةأختفتكلمهالمجتمعانهمهوبينهمالسمائدفالش!ورولهذا.فلسطينفي

رأسمالية.اي،يهوديةكل!ا-ماركمىقالكما-غدتفىالاوروبيالستوطنان.البحرا)ىوظهرهميقاتلون

أليهودانهوالاهتماميستحقم!افان،امرمنيثنومهماف-ييع!شفرزسميايةالق،زوالناحيةمنكانالجزازر

الصهجموفيقى،الحركةقيامقبلرهاجروناكازوا.الضطهدينجنسمب--4لهفلسبمىالاسرائيليالستوطناما.الجزائر

صفاوروبافيإحياةااسبابليهمتضبقممنكغيرهمومنالإقاء.اجلمنهـ!ميتواانعليهمربالت،لي.اخرى

الاوروبيةالهجرةتياراتضمن،عشرالناسعالقرنمنأصنيناًلستوهزلاءمنكإجرعددقدم،اخرىناحية

ونيوزللاندااسمترالياالىثمالجديدالعالمالى:الاساسيةالتيالخاطئةالسمياسةانخافبوليس.العربيةالبلاد

تغييرالبدايةكلنذحاولتالصهيونيةولكن.الخ111000اليهودتشجيمفيالعربيةللحكوماتبعض!اليهاعمدت

ف!با!صهيونيةانالى!اننبهانورر:يهما؟.الاتجاههذاالدعمفيحاسمادورالعبتقدهائيامغادرتهاعلى

مت!نتوانما،دالذاتفلسطين!لىزصمرزكنلمالبدايةالفرارموج"كانتالخمسيناتففي.لاسرازرلالبشري

زارهرتزلانبل.!موريافيايضادولتهااقاكلةتحاولوالهتقرارالظزر--4انهياربعدانحسرتقداوروبامن

تتفيذفيوالخديويالانجلصزليفاوض.91،سنةمصروبه-ددايىحتيهودولولا.القارةقيلحرفيالاوضاع

انا!ضميةرر!حثمومم.سيناءبريرةوررفيالثهروعالمرائيلالىالمهاجرديئعددزادلاالمغربيهودتمالعراق

ارضفيالالهيبالوعدايمانا"الاولالمحلفيتكنلمالفرجمتفهذا،اوررك!يكنومهما.،تمالذيالنحوعلى

استعمارقيكقوةاال!مهييونيةمنرغيةىنتوانما"!ماناهـىالعودةفييفكرولااوروبياليسىالمستوطنينمن

المرلمص.الرجلتركأاورصلمفيالمشاركأفيمتميزةجديدجيلاسرائ!فينشمأ،ثالثةناحيةوصن.اوروبا

المحهومالاروبرياليالمباقولمطتحاولارصيونيةمدنتتفهمهكزة3مرايديولوجيةدعايةوسطولديها"المسابرا"

نصيب،.لنفسهالنتقتطععثمانآلامإراطوريةاتلاء-ولوطت،لنفسهيعرفولاابائهوارضأرضههيتلمثان

الامورهرززلحددوقد.الع!سمنطقفيذلكوكاناغلبيئبلدداخلالمسمتوطنونينتشرلم،واخيرا.اخر

الجزائر.فىالحال4كانتكما،اخرىقوميةمنسكانه

المتحدةالو!؟تفياليهودعددهوذللكعلىوالدلليل)1(الاظب!فيهالهم!ودامرحليالوجودهممرضوابل

كد.اعادمافياديهودرودنصفيقاربوهو،الاميمهالسكانوطردالاقليميالتوسعبينوزاوجوا،الواضحة

اكلورتلكوكل.خالصةالارضلهمتكونانبغيةالعرب

صههعمم!اخذهادائماويتعيق.الاسرائيليالاستيطانظاهرةتعقد

.الحسبانفي

واالنشرللطباعةنوفل3مؤسسمةووسائلهابعاده:ا!هيوئيالمفطط

اسننعمارمتنسروعالجوهرفياسرائيلانحقا

فالهجرة.االعالميةالصهيونيةاقاممتهاوروب!استيطاني

لوروبية،اسرائيلدولةقيامب!رماالىظلتفلسطينالى

((ائعكمةبيت))الا"الميعادارض"الىالشرقيهوديهاجرولم.خالصة

تلكقيامالعربيةالإلمودفيخلفهاالفيالمشىكلاتاثرعلى

لاث-أواالذيالوطنحسابعلكمالهابعضهموولاءالدولة

يقدهـ،نلساءدتالتيالرجعيةالعررر"الحكوماتولىياسة،فيه

كلوطنهيفاوروبا.تماص،مفهومامروهذا.هجرتهمعلى

االتأؤ!م!ائعألم!ةائحر!ا!ورطوالعادء،"روتينا"كانالذياليهوداضطهاد

.....ز"وطاشتدتوالذي،الفرنسيةالثورةوحتىالوسطى

تخلفتحيثاليهودعدديكثرحيثاوروباشرفيفي

للالمسمتفيضالبحثم!جالهناوليسى.البورجوازيةالثورة

المثمهير!يوالصحءؤرخالتعصبوإكن.اوروبافياللالمماميةظاهرةحول

حديثاصدر...!والاقراضالمالتحارةالوسمطىالعصورفىاليهوداحترف!

كارلييهمر!ا!ور،رودلسولىمكسيميعولكما،يحكمهالصصرى

العنصرية-الفوارقالثقتكامايشتدانهوهو،اساسى

جزئين(فى)وهـد.اقتصاد!ةفوارقمع-مدعاةاوكانتحفمقمة

فحلقطاعيامجتمعوورفيالرأسماليبنكانوا،بالفائدة

!!رو!ثحوأحد.ولكنانقيالارضور!-قالاقطاعيبنلمسخطبهم
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ف،نا!زرأ*لو.العاملةالوووىمن%21إيحواأي،ألفدولةار))يقولا!8.عامكتبجبن،عب،رةبأوجش

الابره!-،وأوررءالضوالاخب،رصناما!،،لضمىا"يىاسر"!ما!ةامن!!ادادمممتكووءعور؟اوف!فيي!ودقي

مسشوىواز-فاضالبطا!ةفامام.والبشريالا!!ماديتحددوهكذا."الشرق!ةاي!ميةءرروحهمنا"أوةربر

الذبنأولئككلاسرائيلمنيهاجرأنبدلاالمعيشة:عاماباربعينانشاثهاقبلاسرائيللدولةالمزدوجالظابع

فيؤوهعرالذيصنأقلكلستوىفييعيشواأنفضونيرولكنه،استعمارياونهه،وسياسةحضارةالغربصنجشء

والعلماءا!هيصنامنبا)طبعينالمهاجراولوسيكون.أوروبا"لبدوبالتالفيارتباطهوعدمنيالحمهيوبانتمائهروتميؤحبزء

الهجرةأنأي.وأمريكااوروبابهمترحبالذينوالخبراء.الارر!تعماريالصربدولمنصعيتة

اضعافاوانما،العودةلدعوىفقط-تكذيباتكونلنجطانالاسرائيليالاستتجربةيميؤاحرامراثمةولكن

الحيوية.قواهااهمفيلاسرائيلروديسب،اوافريقياجنوبؤكبالاوروريالاست!طانعن

غلبهاتعممثىورضىفىلهان!اخلايه!لانتت!لتوسعلممعهمأفاسراجكلىل!جودملارمظحتميةالاقاجم!التوسصءانذلك.مثلا

!......ة-..ءباحضه،لاتمرهوناالتوسعلشرو.نفمصالهالالمراًئيلي

النهالة،ريحهافطألطوعآللفىلكنهبككانتقدلنتصتركثحرحضاردكمعاالاوروبيونالثقفونلنايقولمااوكثير.المقبلةا)!جرة

..و!روررتفعةبمعدلاتاسرائيلالىالهجرةتسترانينتظرلااز"

تسعىاسرائبلفانثمومن.القوميةوثخصيتهاوجودهابينح!إياموزعةاومالمهودورتاإطىالغالبيةلان؟ظرا

الدبتنراعل!حىالدلىىاًل!مميطرحتىقتصالهعضى،صفمسهقتفى)خرلىلوهات!نودوي!،الضحدةباتوالولافب،قيالسوالاتر،د

::."......الحبابهماختلفتوان،اسرائيلالىيهاجروالنتينلأدوا

نحعيىهوألعربمعالسلامعناسرائيلفييتكلمونهـوالنيةحسنيالمثقفينهؤلاءيفوتماولكن.ذللمثفي

تكوولنالعرلئةأاللأبىقط!اائيلملقالاعدقت!صاالصتناعيةبثرنكوق1أ)فحوبمالفضلمدفوعةالحايىل!كانهابطلااسرائبلان

"..رو...لهرالدولةعل!شهتسيطرلاكانتالذيفالاقببم.ال!نول!

فالصضاعة.الصناعيةالنتجات"عريفوسمو!الاوليةالمواد4لسكاتفريوانعنعاجزاكان6791خأالحسهيونية

نهاالتإالاوقيالموادالىالحاجةامسفيأصأئيلفياوروبافياإسائدالتوىمعيشالبمعيشةمستوى

اتس!طمعلف!لممهلعحئتهآفيعهياالت!النتتعماتسمتمم!اااللألملادال،صحواءالارضفثلثا.الاسرائيليونمنهاهاجرالتي

.-.."مووالتربةمنظمعهرصطرعلىالريقييعتمدالاخيروال!ثلث

انتاجاتستوعبلاضيقةقلناكماالداخليةاسرائيلوسو!اعلىيححتويلافقيرالارضفوجو.طمىيخصبهالبم

ثمومن،عسيرةالاوروبيةالاسواقفيودلنافة،يذسالساهـ،!دحمحالتيالطبيعيةالثرواتمنيذ!ثيء

انتاجهاالعربيةالبلادتستوعبأنهوسرائيل1أملكانايتسشوعبانكلناضيقالمحليةوالسوق.للصناعة

بمثابةاسرائيلتصبحاًنيمكنذلكمناكتؤبل.الصناجم!والتقدمالحياةاسصائلزستطعولم.حديثصمناعيانتاج

التىسإعهاللتجميعمنتحافيهاالتحهمزاللكشرالعالمية"ا،كنتوكمزسالاموالمىنمذهلفيضبفضلألاحتىاقتصاديا

.."-."".و.-والمعروففمن.بادايفيمثيللهيسمبقلمحعماريةالاسى

خاصةمكانةللبترولانشكولا.العربيةالاسوا!فيالن!،قوالسعةنهببعمليةحياتهابدأتقدالسرائبلان

قكونأنتريدالعايى!ةفالصهيونية.اسرائيلخططفيما6591سنةحتىالغربمنتلقتوانهما،العربلاموال

أئيلصمناتكولتأإنمعهالعرجمإس!تقرلثصدابممتغلالمركراشرعدبكا0003يساويمامااي،دولارمليونالافسبعةعنيزيد

!.و!نصفمناكثروكان.أسرائيلسكانمنفردلكلدولار

ألووئما-جالمماشلمن!طالهللسلاكلهاا!لملآعلشاألتروكيمائيةفبجاءلانهبالسدادالتزامفييمحملغيرالمبلغهذا

و..سر".لعرصحرىحصلتولو.وتعويضاتومعوناتوتبرعاتهباتشكل

اسرائتلفىالخلاف!اه570لم!تعمراتالالممتعممارأعلىستعمارمعنىلكاننفسهاالنسبةعلىالمتحدةالعربيةالجمهورية

ءوإ.مرةأربعهينألعالىالسدتكاليففماويمعوز،تذلك

وانم،الهدفحولخلافاليروالعتدلمنالمتطرفينبينالاقتصاديالنموتجربةتقويميمكنالارقامتلكضموءوفي

الميثاقفرضيريدونفونفالتطر.الوسائلحول!العالموفيادغربفياسطورذأصبحتالتياسرائيلفي

ارلقدءي!ملعصرم!لم!االاسمعمافىليبسلالمعمدستعمارىفمرلالقودن،هذأاسرائيلصادرأتأنهنس،نضبفأنويكفي.الثالث

-."...الصادراتزلمكثلثوان،وارداتهاقيمةزصفالاتغطيلا

الآقتصادمىةالطاأسسماليمبعلىالاضرعلىهذمنبدثملمعرلاففيالهاأساسلاءمناعةانتاجأي،مصنعفاسعنعبارة

.".و"والاموالفيضيستمرانلطبعبيمكنولا.نفسهاالبلاد

اهـىالتسللطريقعنالاستعملريةالدولةتفرضهاالتيالالمانب"التعويضاتنها..ةوهـع.نفسهبالمعدلمتدفقا

وبثلهامواليةأجتماعيةفئاتوتنميةالبلاداقشصادعددعليها.انترزبحادةاقتصاديةازمةمعالمظهرت

-73الصفحةعلىالتتمة-المائةعن6791سهعنةاوائلفيالمرائيلفيزأدالعاطلبن
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بهذاعادةالح!هيونيةوتكتفي.فيهيعيشالذيلوطنالمصيرأينالى

جم!المهوممهحياأهدا!هاعوىلكنعهالعالىلعطفلوآالعانىالرفمممرأأ-5الصفحةعلىالمئقنمورتنمة-

!وميهيسكلوراليهوداًأرهـءماعمىاساسىعلى..4ء ممنمقبولهغيرالخالصةالعنصريةالنظرةلانة

بينفليسعلميأوواقعيسندأيلهاليسالت!نرة..قبليةاواقليميةاوقوميةأسسعلىوالشقاقا!رقة

مئالهندفي"اسرائيلوبنئي"الحبشةفي"الفلاشة"ورفض،لاسرائب-!لالعربيةالمقاطعةفانول"ذا.الخ

أدلىأعخرىناحجةروننيويوركأوباريسويهود،نا-جةالواف-حبالامرالتسليمعلإمعلىوالاصراربها!الإعشراو

ف!ريتراثأولغةأوتعايشمنمشتركةقوميةصلةالساببواهـقالمهدرةللكرامةغضبموقفمحردلست

تستدعيالتيالوحيدةالحالةكانتوربما.وحفاري،السونيالخططفيمقاو!ةفعالةوسالللودكنهافح-ب

الذينأوروباوشرفيالقيصريةروسيايهودحالةهيالنطرحت-وسائلمنالعهرباستخدمماأنجحكانتانهثابل

متقاربة،مناطقفيكبيرةتجمعاتفييعيشونكانوا.الآن

قرونعدةعاشت"اليدش"هىخاصةلغةلهمربهانتالاخيرالضحليلؤ-ي،اذنتريدالع،لميةؤ،لصهيونية

هولاءيكونأنالمت!سورمنركان.ثقافةكاغةوازدهرتكل!،المنطقةعلىتسسيطرالاستعماريةالدوتةمننوعاقامة

ناضلتالعاليةالح!هبونيةول!ن.مستقلةقوميةنواة،الصالميةللامبرياليةصيسركشريكالاقلعلىاوخمادر،

لغةلاحياءوكافحتالظاهرههذهعلىلتقضميهوادهبغيرللاستعمارمثروعوككل.،منهىوتستفيد،تخدمه

ؤكما.اليدشهى4جصلغةولتقتلالحبريةصهميتةايديولوجىةمنالصهيوليللمخططبدلا،الاستيطاني

المجتمعاتفياليهودأندوراجالعالميةونيةالص!حاربتأمامتبريرهوتحاول،لتنفيذهبهالقائمينتحمستضمن

الىمنهمجماعاتوضعتطورحاربت،فيهايعيشونالتيفىالعربيللشرقالاوروبيفالغزو.العاليالعامالرأي

ي!هدم-أنشأز"منكانالحظورهذامثللانمتميزةقوميةفعلوكذلك.الصليبوراءتسمترالوسطىالقرون

فان،الامرمنيكنومهما.أساسهكلنالعنصريالفكرفيوالازتكالانكاحضارةدمرواحين"الثونكويستادور"

اليهودلتعبئةالصهيونيةيدفيسلاحالعنصريالاساسأولئكبهانأمريكاشماليوفي.والوسطىالجنوبيةأصريكا

يكتفونلاوالصمهاينة..لىاسرائيدولةلمساندةمكانكلفيالعالمفيليبنواعشرالتاسعالقرنفيأوروباغادرواالذين

ابتزازلاشكالونيلجطبلاليهودلدىالطبيعيبالتعاطفعنالجتمعهذاباسميتودعونلاأفضلم!جتمعاالجديد

المرائيلتأيبداليهودهـنكثيرعلىويفرضونسمافرةالاوروبيئالاستعماروعزا.الحمرالهنودعلىالقضاء

المتجربحرقالتهديدحدالىتصلبوسائلفرضا.الخ...المدنيةنشرشعارتحتأفريقيا

الجمهودفانثمومن.الاقتصاديةالمقاطعةبالطبعوتتضمنهوللصهيونيةالايديولوجيةالترلسانةفيسلاحوأول

جمةمصاعببالفعليواجهونالصهيونيةيعارضونالذينننظىرأندائماألفناالعربيالشرقفيونحن.العنصرية

تأييدانذلكبعدويبقى.لشجاعتهمالتقدبرويستحقونبالتالكبرىالسماويةالاديانكأحد،كديناليهوديةالى

يأتىاسرافيلدعمفيألسلسيعنصر"الدياسبورأ"ولهذأ.الاسلامدولةفيخلسبوضعمعتن!قوهاتصتع

.الاستعماريييدللطالتاليةالمرتبةفيمباشرةغيرخر7بشيءاليهوديتميزنتصورأنعلينايصعب

.استغلالأسوأاللدينالصهيوئيةتس!لكذلكلاضطهادالتاريخيالواقعفانأوروبطقيأما.الدين

مث،اسرائيللانشاءالدعوةتأسيسىبمحأولةذلكويبدأمجتععينبالمعيشةوالزامهم،المجتمععنوعزلهم،اليهود

اسرائيللبنيالالهيالوعدعنبالحديث،وجودهالتبريرتمييزعناصربعيدأهـدالىأبقى،البشربقيةعنبعيدا

العودة!نالحديثالمنطقيقبللافحيث.كهنعانبأرضالاغلبيةعندالتمييزبهذأواحساسااليهوديةللاقليات

تخاطب،هـامألفيقبليهوديسمكنهاكانأرضالىقرلطيةالديمالبورجواريةالثورةنجحتوقد.المسيحية

منبدلاأنهلليهودلتوكدالدينيةالعاطفةالصهيونية.الغربيةأوروبافيبعيدحدالىالوضعهذاتصفمةفي

كبارمنعدداأنالديناستغلالطابعكدويو."العودة"تاربخياتجمعحيث،أوروباشرقفيالثودةتخلفولكن

الدينيمستخدمونهموانما،ديميونلاالصهيونيةقادةهـذأمثلتحقيقدونحال،أوروبايهودمنالاكبرالعدد

ذلكيؤكدكما.الجماهيربعضلتعهصةكأسلوبوعىعنأنيمكنوكان.اليهوديالتمايزتأكدولذلك.الاندماج

أساسعلىلسرائيللدولةاليهودرعضمعارضةأيضافماتىالسوالاتحادفيالاشتراكيةالثورةاللتصاراؤدي

ولا.المسيحظ!ورقيام!كايسسبقلمأذهباعتبار،دينيالصهيوئيةمحاربةولكن.الشاذالوضعهذاتصفيةالى

فالصهيونيون.الحدهـذاعندالديناستغلاليقفمنفيهايعيشونالتبالمجتمعاتوباليهودلاندماجالعالمية

جرائمهم.كلتبررنصوصاالتوراةفييجدون.التعصبونجهةمنالنازيةيدعلىالعذصريالاضطهادوتجددجهة

يهو""لان،طبيعيأمر،الغيروطنفيدولتهمفاقامةصورهاوبدعنفبرمتهااليهوديةالمشمكلةطرحأعادتأخرى

لغيرهم،مملوكةبدرضاي،كنعانبارضاسرائيلبنيوعدمنكبيردد!اصبحثمومن.الاوروبيالضميرعلى

كلمهـملوءةوببوت،تيئهالمعظيمةمدناتى))وقادهملهميكونأنفياليهودرغبةعلىيعطفونفاءالشرالضالصلى

ريمتونولروم،تحفرهالممحفورةوايار،تملأهالمحيرفيالاندماجيس!تطيعلاولأنهمنهميحسمناليهيلبموطن



والرجعية،قىالمتعحسىالدوائروراءؤجماو.3وطضءتبهتلر(1؟،11-6:!ب-ة)((وتضهعتوأك!،زعررو-هالم

كصيرغفئاتعل-ىلووطف1منوارر-رو"دائرةائىلاررستجد"وبى،راز"م"ا)ووربدورلؤرر-تصلا?إىررزبرهذافيإ--ىأ

قدهاولكت،بؤىدهـ،فيرحعي،قهموذاتبالضرورذورتفلسطصنمنالعربرهـردنيقومووحىن؟همضوأر

هوهـاًكلوتشجيعالغربتفوقضميرها!يترسبالىأددعفاليإ):إخروجاسفرفيجاءبمايستشهدون

اوروبب-نرهودبيدأسرائيلمحمائرأنوالواقع.أوروريمعهـصمتةط-!لا.أمامكمنفشطردهـمالارضل!كانأيربدوكم

صصطنعةدولةبالفعليقى!ون،شيءملقبلأوروببونهمإ?إوكأم!للأأرصفع!ي،-!مكنوالامحكهداًال!تهـممعولا

.رلوريص-،هذاو.ربالعرآوطنأ!ابفيبالاوروأمتدادهيرر-وريةلتواالمطاروعاما.1؟3،؟2-32:وجخر)((تيخطىء

أهـ-لرونكجؤءابعيشو"أن!)ؤلاءفض!رعلىال!-وءء!عرئه-رمنالارضهدهأعلىلئس!لك)ا:عندهمفسندها

انهم.الاوروإيليساراكلضقفىبعصيحا!كما"النطقةولا.(81-51:بنتكوأ"اًلفرإت!هراًلكبءبرالئهرالى

تتصورلاآ-ياالمس!ضوطنعقليةلهمأوروبيونمسمتوطنونروشكإةتركاسرائيلسي،لسةجوهريكونأنذلاثبعدزوغراب

وار،دذوطردقهرصورةفيالاالاصليةالبلدبأ!لالعلاقةلي-!دودالاتسلملالانهسا،أبداصحسومةغيرالحدود

.واورلملألرر-طرةأوانء!ى.الفراتىالالنيلمن"ا)كبرىالمرائيل"

الاسمتعمارىاًلمخطط،البهودجء،!جمرءلىث!رالتأعلىيقتصرلاالديناستغلال

..فكل-ن.السيحيينبعضالىالصهاينةيدغلىي!متدوانما

الرئب!سية،خطوطهفي،الاستعماريالمخططويلتقيالصلدعوةرل.زء-زقداجروتستانتياالمذهبأنالمعروف

الرجلتركةاقتسمفالغرب.الصهيونيالخططمعثمومن.إهاوالتاثرأحكامهوتمثل،ألقديمالعهددرالسة

فرصإبمنولم.الاولىالعالميةالحربنهايةفىالمريضعطفاستدرارفيالاوضاعهذهالصهيو؟يةتستغل

أضسطرتف!-د.ررمهلاأمراألعرببلادعلىالغربسيطرةبناءواعادةهاقياصأنباعتبارالمرائيلعلىالبروتستانت

الىالمنطقةهذهءهىسلطانهلمدسبيل!يبريطانيالبالفعزجحتوقد.السيحالسيدبظهوربشيرالهيكل

قيادتهاوخداع،العربيةالثورةحولمنضفافالالانكما،وأمريكابريطازياقيالمرائيلعلىللعطف،دةزفي

وق!بول،مصرلمحيآيالانفصاالاتجاهوتغذيه،الاقطاعيةصلبعناليهودمسؤوليةمنالف،تيكانموقفمراجعة

قدم4كادتفماذهاثومع.فرنسامعالغنائمأقتسام،المسيحيةالمذاهبمنالتقريباطاوفيتدخلالمسيح

محرفيالوطنيةالثورةاندآعتحتىتستقرالاستعمار"الكاثوليكبالكنيسسةعلىللصه!ونجبةالمباشرثيرالتأعنفضلا

ولهذا.العربيالمغربفيتجددتثم،والعرأقوسوريا.نفسها

علىأجهزواقدو،الاستعماريونيقتهمعأنطبيعياكانأوجبالايديوالسملاحالصهبونيةتستخدمواخيرا

للصهيوليةايتيخووان،هرتزلبدعوةالمريضالرجل)قد.((الاوروبيالتفوق))وهوألاللاستعمارإلتقليدي

وليسىالعربي.الوطنقلبفيالغرجمبماللوجودقاءدةأرساءبأنه!-االسنينلعشراتاشماليةاوأمريكاأوروبامنتل

ماكماهونمواثيقبلفوريعاصر-وجكدأنالمصادفةقبلمنرسالتهاوأن،ألعالمشعوبأرقىوانها،المدنيةموطن

للاستعمارمعلتفحىنسارالعالمةشايكس!اشمةاللمهالشرهزوكاالغربفيزالتوما.البشريةتحضيرصيالت،ريخية

"........ءخطراعددهموريادةوالصسفرالسمودتحريرفيترىدوائر

انهاطبيعياالمالتىلثلمكلإلحفدونيرال!عرلبم!حركهويلتحر)ممموراةلوطنيرض،.كلهاالانسانوحضارةالاوروبيةةالمدنىيهددداهما

أت"يدركالاستعماروكان.الحرببنبينمافنرةطوالتتجسد،رونهجزءأ؟هاعلىللغرباسرائيلالصهاينةويقدم

عورىبالفعلفرنساأرغمتوقد.تنازلاتالىسيضطرالفوىنجس-دو)الذا.العربمواجهةقيحض،رتهفيها

المصريالشععبواًطلحولبنانسوريامنالانسحابوالعنرلةألف،شيةالاتجاهاتوأصحابالمتطرفةايىصينية

العراقيئالشعبأسقطحينمىبيدن-صدقيبمشروعال-ىوتقف،اسسائيلقضيةتتبنىلكاوأمرأوروبافي

بريطانب،أعلنتالظروفهذهوفي.جبر-بيفنصماهدةالسحابقينالنازيبنثجداننابل.العربضدجوارها

السبرلمهدتانبعدفلسطينفيالانتدابعنتخليهلوالتجسحم!ومعاونتهااسرائيلخدمةفييتفانونوالجدد

للوكالةو!رتن9بعدخاصةوبصفةاسرائيللقيامكماالذنببعقدةشعوراأوالجرمعنتكفيرالا،لحسابها

وىن.الهاجاناههوومسسطمدرباحديثاجيشاالحهوديةقفالموفياستمراراوانصا،الغربيةالمانيافييقال

منالمزيداتجاهفيالماصيقرنالربعلمحهـبالاحداثمجرى4جرتوصاليهودانالنازيةو،لتلقد.الاصيلالعنصري

لقواعدوالتصفية،العربيالتحررلحركةالانتصاراتبل،أوروبيينلش!والانهمالاوووبصةال-ضارةتهدد

واليسمنوالجزائروألاردنوالعراقمصرفيالاستعمارلي،)تاليهياسرائيلالىوهجرتهم.لثرقيونأيلساميون

اًثنجسميدفأكثرأكثراسرائيلبدتوهكذا...الجنوبيلهمالنازيينومعاونة.العنصريالنازيةلمنلطقاسهتجلبة

تعجمنطقةوسطفيا!غربيالا!اريللوجوداًلحيمواجهةفىلهمواستخدامهممثهمأوروبالتخليصتاكيد

التحسولفاقاأمامهاتفتحتالتيالوطنيةبالثورةيلتقونالعنصريينأن.التحرريةالعربيالمتسقهبة

الوجودعلىالغربيحرصأنطبيعياوكان.الاشترا.كيوالدعوةهرتزلأيدواقدالقيصريةروسياوحعام.دائما

يالثلاثالتصريحء91.سنةفصدر.ويدعمهالاسرأئيليصاةعلىكانواالصهيونيينالقادةوكبار.يةالصهيون



الدوهـ"لهذهالملموسةالماديةالمصالحوراءوفيماوتعاونت.المنطقةدولبينالقائمةالاوضاع!صمان

للغرباًلإستراتيجيف!الهديلوح،تلكأوالاستعماريةعرىالمتحدةر،توالولاالغربيةوألاني،وؤرز-،!طافيابر

و!ونالعرلمجهالتورةدون!ةالرياووهوالاالاستعمارى،لفهمهيكفيلالسخاءفيالمهتهحتاجمابكلالرائيلتزويد

ديمقراطية،متحررةرو*ؤ!ىالعربيةالامةوحدةتحقيقاحساسالاساسفىيفسرهوانما،فيهاالمحمهيونية!فو!

زر!ءمنهجزءااسرائيلفييرىالفربان.وتمدمبلآمصالحوتصون،تهمهاقضيةعنتدافعبأنهاالدولتلك

العربية،الارضليقسمالعربيالوطنقلبفيزرعا.يقولونكما"الحرللعالم"أوالغربي!دلأ!-صعمار

العربيى"الثورةانطلاقمنتحدأمارويةركيزةويكونأداءعلصقادرانهاثبتقدالال!رائيليللوجودولكن

الذيضداجسهحباح!لرواكاازرلميمنفىوالغرهاالالم!لالعدتسحن!انرالاستعصارمساندةصن.زادت،للاستعمارجليلةخدمات

........بهماتميزتالتيالعسكريةءةفالكف.الصهيونية!لدولة

ولويسالاسدوقلببرباروسهأصس--،مالاذهانالىيعبدور!د.المنطقةفيدورهاعلىجديدابعدااضفتاسرائيل

الحضاريالحصمدامحقيقةننسىماكثيرااننا.ا!تاسعالذيالشرسالحواسهكلبتكونليمماالكفاءةتللمثرششضها

الغرب!!ةالحضارةدعاةان.العرجمبوالوطنالغرببينالثورةلحركةمدفترةكلففي.الاستعمارمصالحبحمي

يرةالمج!الوحيدةالحضارةاو)الاسصىالحضارةأنهايرون.التقدمقفوتولتضربتتحركاسرائيلكانتألعربببة

عاكاوانتشرتوانتصرت،اليونالنقيولدت،(الاسممبهذازحنائاتكقلموتوسعتاسرائيلمنهاولدتالتيفالحرب

ظلماتبعدجديدهـنينايبعهاونرتثم،الرومانررولكنها،!ف!طينأرضمعطمفقدورجردللعرببالن!مبه

اليومدوجهابلغتثنم،الغربيةأوروبافيالولمطىالعصووالحركةلضربوالرجعيةللاسشعمارالمواتيةافىصةكانت

التكذيبهيبلأدناولكن.الامريكيةةالمشدالولاياتفيبح!دالارهابواشلعةالثوريةصرالعنلواعتقالالوطنية

ية.البضرالحضارةلتاريخلعنصرياالخبسيطلهذلالصارخلتد.بالاسش!صارالارتبلطاشكالمنجديدشكلضفر

على-والهندالصينيتجاهلأنالغربوسعفيىنلقدموح!كسرتالوطنيللعملكبرىنكسةالحربتلككانت

المحدودثيرهماوتسطلبعدهمانظرا-ؤيهمماالحضارةعراقةالىصطنطيةمنالوطنارجاءهزتالميالعارمةاًلثورة

المقابلالساحلعاىفهيبلادناأما.البشريةبقيةتطورفياقدامووالجزائريةالثورةثبتتا569سنةفيو،بغداد

ىعدالحضاراتأقدمولدتوفيها،المتوسطالصحرمن،اللشساملةالشعبيةالحربطابعيدخذالمسلحالكفاحوبدأ

جزيرةوجنوبيسوريةشه،ليوفيوالفراتالخيلضفافوتعلىبغدادحلفضدالحملةتقودالقاهرةكانتحينفي

يس.السوقهنلةبتأمىمالتحرروتبدأالايجابىالحيادراية

وخلفهعقالهمنالحراسةكلبالاستعمارأطلقوعندئذ

العدوانهدفوكان.وفرنسيةبريظانيةقواتوصوله

!افىارللضغطالخضوععلىواجبارهامصرفيالثورةضربهو

جاء6791سنةفي.الجزائرثورةوتصفيةالاستعماري

والتوزيعوالنشرللطباعة!صرفيالانقلابمحاولاتاخفاقبعدالاسرائيليالعدوان

(،دةوالعبالعقيدة)ادزطام-1،سكةالامرالضمغوطارو،مالمصريالصمودوبعد،وسورلة

المباركمحمدللارر!تاذوبعد،البترول!يةالاحتكاراتمعسوريةوبعهـمعركة

......2وبعد،شماليهفيودعمهااليمنجنوبيفيالثورةانتصار
الال!لامطلمىالالسالىالمحمع-

......:..وهذا.4التقدمبالعربيةالدولبينالواضحالتقسارب
رهرهارومحمدللمشيم

نظرفيخاصةأهميةيكسبهماالمرائيلتلعبهالذيالدور

الاسلامفيالحكمنظام-3فيالثهرطيبدورتقومانتريدالتيفأمريكا.واشنطون

الروررلمي4الاعبدمحمدلفدكتورالتحررحركلتوضربالعاليالالستعمارمصالححماية

اللطلاقفيالروجينحول!ةمدى-؟أمريكامسملعداتعلىتعتمدالدولمنعددبوجودتحام

مقارنة(دراسة)الاسلاميةالشريعةفيالصدامعنهاوتتولىوال!سياسيةيةوالعسكرالاقتصادية

اشصابوزيالرحمنعبددكورللؤبالاالسياسةهذهتمجحولم.التحررقوىمع

لا....نر..لا..لالمساعداتترحبالتىالوحمدةالدولةفهى.أسرائمل
سهللأماصيوء!بيمسكلالهافزسرهالطام-05!ص-

الصابونيعبدالرحمنللدكتوروبهانظام.الامريكيبالجميلالعرفانويغمرهاالامريكية

منتدريبهيبدأصخمجيشولها،ومستقرؤوىحكم

اللخال!ةالوصمايا-6انوسععدهالعنفوتمحيدالعدوانعلىوينشأالطفولة

صوررالبديععبدولحميقجمعان.الاستعمارحدمةدى(،الانكشارية"دوريلعب

فيمصالحهايحميلمنالثمنلدفعمستعدةواشنطون

.البضرولمقدمتهافىو،ريةالعراليلاد

لا5



العربي،الوطنضسدالغربىالاستعمارمخئتلاتاكهـادالمنطقةهذهعلىالرومانيةأوروباس!طرتوصجن.العرب

وودراتهالخاضةاصماعهبأمتميؤاجزءاداخلهاويشمكلأوحضارز"،تطهسأنولا،وجههامننغيرانتح!!طعلم

الذاتي!ة8فيظهرتالتيالسيحيةانبل.الرومانبحسبغةتصبغها

أيا-،الواقهـبةسراًبينكشفالؤ،بمهذاضوءوؤيدعائمقوصتوالامبراطوريةعزتالتيهيفلسطينأرض

بيروتمطارعا--ىؤ،لمدوإن.به،ظ!مرا)ذيالمونا؟،نالدوهـ"صادرتوحين.ادصرقعلىالقائصةحضارتها

واقه!ي""تف؟جبرل!حل،حدالضعأتيسبغي"و،حداضعوخهالوحاو،لحسابهالحموبيتالناصرةندالرومانجبة

با-دلايكأمانالغررء،،بالدولالملاقة!-نأنعاىكلبني/الثرقروسهحبوقاوم!ا،سيطرتهادعمفياستغلاله

حى-ةالمنتالمربيةوالدول.هـائيليالاررالمدوانضدعربىةقوونورالملامالالىظهرثم.مصرقباطامقدمتهمفيو

الاسضممارمما)حأنأضن!تاذاخظيروهمفيتقعإبترولإ؟زاهرةحضارةذاتكبرىدولةوقامت،الارضفتحررت

نفسهالبتروللان،اسرائ!لملامعضدتقص،،البتروليةالتساصحمنوعرفت،والدينيالعنصريالتعصبرفضت

للبترول"ألعال!والاحتكارات،لل!مهيونيةأساسيئهدف،حف،راتهـنلى!بقهاماتمثلت،دخداليهيسبقهالمما

يببةالامراتوالاحضولر،نيالحهيوذالضفصأمامورفتوحة.موالملووالفلس!فةالفكرسصياعلامايةلفبشراحرجتو

يفحمنيعوالتالتكريرعملياتتركز!نيسعدهابالذات،ةالاسلامىالعرببةالدولةفبيدبالتفككدخذوحين

تمديربدلبتروليةمنتجاتلاورور،لتصمدراررسأئيلوراءمتسمترةالعربيالشرقلغزوأوروباسارعت

تؤثرالذينالمنقفينبعضيخطىءكذلك.الخامالبترولنسحواولكنهم،كثبرةمواقعفيالعربوغلب.الصليب

روهدتلاسرائيلالمداءلسياسةبأنالقائلةالدع،وىفيهمولم.مدحورينأعقابهمعلىالصليبيينردفيالنهايةفي

هـانالبلمنعددفيالسلطةا)ىالعسمكري!نلوثوبالطريقدخلوحين.الطمعفقدتولاالهزيمةأوروباتسى

وصحيل،آد!قراطيةااد-رياتاهـطىاروالى،ا!عربية،الاولىالمالميةالحربنهايةمىالقدساللنبيالمارشالى

حسابعاحاألجسيءةالتسلحبأعباءالقومىالاقتصادللحروبحداوضمناقدأ،ن":كلماتهأولىكانت

اسرائيل،نسسالمأننملكلاأظذ!ك.الا!اديةالتنميةبلمودآخرالحديثالعصرفياكانتبلادناان."الصليبية

الالهممنىلاالاستمماريكالسلامالاسرائيلياسلامالانبلادأولوكإنت،الغربجمأالاستعمارقبضةفيوقعت

وعبثا.خاجانبمنالمتزايدوالخضوعجانبها!نالسيطرةاقيالنادرةا)كبلادمنوهي.منهوتخلصتعليهتمردت

علىوتحملهااسرأئيلتس!ديا!مربيةالسياسةانرقاللغتها،يقتلعأو،القوميةشخصيتهلمنيغيرانيستطعلم

نارألنافقد.لوجودهاالمستمربفديدهاحملاالعدوانيعنىالعربيةالثورةونجاح.حضارتهاممالميضيعأو

الالستعماري.الصهمونىالكيانهذاطجيحةمن!جشءالعدوانالرقعةواتسلعالسكانعددمنلها،كبرىدولة!يام

لااتك":يقولجصنتونجماوتسي،كلاموهنا.يصدقمطالحضاريوالتراثالموأردوغنىالجغرافيلموقع1و

فدنودهذا.،(بطبمهمسشفزالنمرلان،ايمرسصفزعبى،الحدضرفيتخلفمنتعافيمارغم،قادرةيجعلها

الوجىودونتقبل،الواقعبالامرنملمانشيئايجديفيتقطعوأن،قامرمومركزاالعالميةاتسياسةفيتتبوأان

مننويمفيممهلندخلالوطنأرضمنجشءفيا،صهيويخمالصن1وتجربة.قهصيرزمنفيبعيداشوطاالتقدمطريق

بمتطقهناالاحتجاجيجوزولا.،السلميةالمنافسةعاماعشرينمناقلبعدأنذرةعصردخهلتالتي،الشعمبية

سلمياتعايشلالانه،الدوليالمجالفيالمملميادمايثىلدىاتكامنةالقدراتعلىساطعدليل،ثورتهاانتصارمن

فسةوالمنلالسلميالتمايثزوانماوضحاياه،ألاستمماربينوالغرب.الحضارهالعريقةالمددالكثيرةالشموب

الرأسه،ل"عوالنظامالاشتراكبالنظامبينش!وناهـلم!هةفيجايدلولافهوولذللك.كلههذايدركالاستعملري

ذاتالمسشقلةالدولهـنعددفي!نهماكلالم!متقرتحتويهماممىويسحتخدم،العربىالتحرربحركةالتربص

.اسيادةمنهاللينل،وجدلدهقديمهالاستممارالسلحةمننتهترسل

اًلصدامهذابا!الاقراررونبدلا،أضىدا!ةومنويفرق،ومواردهاقواهايستنزف:وخارجياداخليا

وشماقا،طوبلافل!ءلميئا!فرضئواجهـ!ا،زيالموو!اريهـثواسرائيل.عزيمتهلمنالنيلويحاول،فهاصفو

م!امريرا،ألسا!4ةمإمتئوعا،هـبرلانهفيمتشعبا.يوثمةالاستعمارلعبهفيالمختارةالقطعة

الصهيونيةالقاعدةفتصفية.تضحيات"نيستوجبا!هضماريالصداممسستوىعلى6تيجيةالستر

ألايجباننا.وليلةيومبينتتمأنيمكنلاةالاستممارتواجههالذىالمروعالتحديحقيقةتتضحوهكذا

تماماندركأنيجببل.المريرالوأقععنأنفسنانخدعالشعبعلىمستمرعد!انفاسرائيل.العربيةالامة

يستطيعلاالمنطقةفي4ا!حابالةوىعلاقاتحدودفيدنهاللشعوبعلىعدوأنحلليلوهي،فلسطينلىالعربي

تدخلبدونحتى،الاسرائيليةالمسمكزيةلسحقالمربكلعلىعدوانصستقبلاوهي،للفلسمطينالمجاورةالعربية

ندورأننهحاولوعبثا.الاستعماريةالقواتمنمباشرفمطامع)اللسمواءعلىوالمغربالمشرقفيالعربيةاللشعوب

نأذلك،الشمبيةالحربلثدمارفعبرالحقيقةهذهحولالعربيبالمغربسكطذهلمرفريقوخبرةالافريقيةاسرأئيل

ش!عبيخوضهاثوريةحربجوهرهافيالشعبيةألحربفسيالاخيرالتحليلفىيندرجكلهوهذا،(معروفأمر
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الهدفضوءوفي،مرحلةكلظروفتتيحهوجهفضلأوهدفها.كلحليرجعيجيشأ!أجنبياحتلالجيف!!!

الاستراتيجي.فيالاستمرارباستحالةالمحتلاقناعالاولىا!حى،لةةب

الاستراتيثئيةعناصرتهتبدمئرالاننملكهماركغئالتيالمبفاياكلبعثيرتفوقباهظتئتكلفر4لانالاحتلابفت

العناصرتلكأهمتحديديمكنأنهاعتقادناوفى.العربيةفيحدثمابالدقةوهذا.منهالستعهرعليهمايحمك

الآيخأةالوهبهعلى.الانسحابتمعلىالفاوضيبديتئتثلحكومةفر!تتالجزائر

البهبوهـيفالنضاتا.فبتتبامؤثيا)جمرميتبثماوهإئا

متحتىاسرائيلمحاصرةأي،المحاصرة(1ولت4،المحب!فيبالامريكيينيقذفلمأهـظيهمالاشعب

فمحاصرة.صهيونيةاستعماريةكقاعدةوضطتمئت!يةأرو،.اهدافوذقيقالعدواناستمراراستحالةإكماثبت

حمايةضروراتتفرضهوقائح!اجراءأولالموبوءةالمنطقةالىتفضياناماالشعبيةالحربفان،الاهلصةالررب!ا

قاعصةتصفيةمرحلياتستطيعلاوقئبا.لهالوطنالىتتحوعمانواما،الداعئفتمنالرلثتئالنتئامانهب،ر

يقتضتبالصماروهنئا.حتاصصهافهتثلعئلأصو،جوانتناموالقاهثمبصصالضربةوتتهتالتيماووتفيوش.؟غب،ص!كأحرلم

هعدإي،باهمئائجهئالفانرنيالاعترافرفلصلثيءكغإقبتصوأههداتزوىنتوهبركينداحضلتتغيبصئكا!تثانجالى

معها.التفاهئضصئدلبوبالتا)ي،وهصهابمثرعيةالتسملييمقوتهاتمركزفانهاأسرائيهتاما.نغئاميةجتصشاكانت

!هئن.النمامقبسياهئةيسمتبأنيمأزص،هنتافيو)-حمه!بهةرتئادفياعئاربهامعترفدوليةحتئددداإرفبالتئاريف

هوكعنهاالفعلهمقفناومو،لالمرائيهصالماهبعفالوعتهثذشهئرلاللاستع!ارعامةمواجهةتخيلنااذاثبتى.أعددعئا

لعئغتتئاوتتتولمهقيعبآاتمثونفتنالدفيهتمعأئا!لاعترالحلتئئسىاالهدقةنةفاتز،كلهالعربتفالتثركئنهـطايامعلىشمعبيةبخرعةواسرائىهز

نما.العصواعببصصتبعيةالتسليممعناهالقانونيالاعترأفأصصرالعرب!"الصئوأفداعبليظروفهافيروتولهاالاءداد

القانتثنقتئاعئمبفييوعصدولااصرار.فينرفهبهأنيجبمان!سحهاالشعبيةألحريةأنكما،سهباتعدة*ة-:إبرعل

أهـةصنصسغطأعينقاتتمأعبويهئ.لهيلزمناماالهئوليئقتاإئسنواتبعئبيعتهاهيوانماخاهئفةحرباليست

..ة..حهةدثصرالصبرنفاتبعنزيتتمىأنبدفلاذلهلصوللئفب.كهيلإئ
عممئفيتطبيتئدأهل.الاع!ترادهقباانتزاعبالىبرمي

نأرأيناقدو.الاقتصاديةاًلمقاطعةهولحصارالغكرة.اتو)خا.ومريريلطولنض،لأنفسنانهيىءوأنالضفمس

الاقتصاعبيرالاستعمارالنهاإئةفىهواسرائيأئهدفعلىاستراتيجيةرسمالتئهمالصهبتثنيالعتبوتسربةنشهضتز

تحهببدبينسنةعحبريتثمناعبثرمرتفذد،هرعفمدغئ

الحصرهزدبيتتاحرائيهثي-بددلةافامتئلهتهفالسسجونيثئ

وبالمدمئرمدالر!بيتمسبتئثلاثونومرت،بسلفورومدملى

لالى .".أولى"خطوالاذلككليكنولم.بالفعلالدولةواقامة
الادابدارمنشوراتعنمنلهبررفلاالمدىبهذاومر!راطوبلااالصراعداموما

3.ماللقهبويئللنبماعهئعصاصير"متغبعتب،لتبدتوصتارصتثفهإهمبوزمغلئلهبدمت.استبوافغئهبي!ة

003طإبكانئلصصدهئىويههبلإئأئ5فيجبثألههئفاأرو.التصهتتههمصةالمغئاقويظإئفحكم،المدمإ

003))))الاياممعوحديهـلاوهـو،حولهالعربغال!يةرأيونوحدعليهنتفقأن

2.ع))))حبااعطظ"ا!وررةالقاهـ!ةعطىالقضاء:الايكونأنيمكن

؟..1)))المغلقالياباملم5سكانتصفيةبحالالهدفهذافيوليس.ةالاسمتعمار

025جمازي.لا!دعالاعترافالايبقلم.د!ياخفاعهـمأوا)يمفيالقاؤهمأو،عضو؟اسرائىل

035طوقانلابراهيمابراهيمديوان5هـذا،ىنولأ.نوعأيمنثقافيقهرأوعنسري.ز!يبز

؟..عيدللفوازدوارشمسي!ي5ردتحرالانمنذنملكألاالط:برجمماصنفان،بعىداف!أ"دا

؟..الشوافلخالدوغظءحداء.وانما،اطأرهافي؟تحقق4عهلمىوأساليبمحددذاشك،ل
2.عاللصبورعبدلصئلاحفللنئدإثمالزارساًحلاإه..

لكبئا!إمعب:الههبفلتحعتتالهثرتثفتنضصهحينمملتتيتعحمتيدفبللمثكبأ
ر.اللصبورع!بدللصتلاح

002ارصبورعبدروح!لاديفيالناس.الثورذقباتلقد.لالذات!وفأارإكزأث:روتحت

.003الصهورءيدللمهلرحالحلاخءأساة"بيينالاورواكنبنالمستواءرورؤ-،ناؤهياتاتفامنيةلجزائرا

002بسميممولمعينالقلبكيفلسطين5أوالجزائريةالجنسيةاختيارف-ي!،لحسقلهموالاقرار

؟..الئجهيلحسنفلسطينيةكلمات"تواتثلاثلمدةأكهصعأوسبةالءرر،لجضسيةغا!الاحت

003حاويخليلللدكتورالجوعبيلدر.أدضالمستوطنونغادرذإكورنربالرغم.معابتينأجضمىبا

.ء2الليياتي؟لوهدابللعبدوالتورةاللققرسقر5ال!مياغ"اننعتقدزخاقامرصتيعنوص،عا.رزم!جهدالملبون

003ئجاح!لابراهيمالحبالحياة.باد!درالعربيالنضالؤ!هديدأتحدتكةبنظدصهاالني

علىىوالمرحليسةالتكتيكيةالمواقفباتخاذلناللسصحأذقيا
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،تالولابهوالاساسىالمستتمرأنحينمي،ألغربيةمحاولاتأمامالمنافذكلنسدأنيجبثمومن.للمنظقة

مقاط!ةالتأميمعلىلترتبفلنولهذا.الامريثيةالمتحدةبالخطرال-وعيةأهميةذلكويلي.ألاسرائيليةالتسرب

علصالتأميماقتصراذأسيمالاالعربى)البترولشاملةاجههسةلموالا!ستعدادوضرورةالاستعماريالصهيوني

من-سيكونلانه،المرائيل.نسماندالتيالدولمحمالح.لحظةأيفيالعدوانلاتاحتما

أرخص!سعرهلانعندنامنالبترولشراءأوروبامصلحة

بصادراتثمنهدفعيمكنولانه،الاصريكيالبترولمنحقهأجلمنالنضالفي،دلسطبننضبدور(2

بلادنا.الىأوروبيةف-بايجابيةظاهرةأهمان.مسمتقلوطنفيا!!شروع

الفلسظ!ضيالشعبدوربروزهي6791هزيمةبعدمافترة

وعسكرلما،وسهبباسمااقتصادياا!عربيالوطنيئاء4،باللهاهدأوا!تستقرأنيمعنلاواسرائيل.نفس!4

هـنمعينةدرجةمحصلةالاسرائيليالعسكريظلتفوقرونويناضلبحقهيطالبأراضيهمنطردتهالذيوالشعب

واكشطيمالشكشولوجسوالتقدموالتصنيعالاقتصاديالنموفور!فيوالاستصمارالصهيونيةنجحتولو.اخله

ظلفيالاممكنغيرالتطوروهذا.العصريأالسياسيقدنكون،الاشكالعنشكلبأيالففسطينيةالقضية

الاشتراكيالتطورطريقوأختيارالاستعمارمنالتحررألفدطبضيةوالقاومة.المجالهذافي"ور،ركناأهمخسرنا

منفنضالنا.العربيةالوحدةلتحقيقالدؤوبوالسعييجبالفدائيينبطولةان.وحدهالفدائيالعملليسمت

المجتمعوتحريرالتعليمونشرالاقتصاديةالخنميةأجلورفض،فالاضراب.الاخرىالمقاوصةأشكالعنرإ،يناألا

جيوشواقامةالصنداعةوبناء،الاستغلالصنوالمواطنالشعبيةوالمظاهرات،الاسرائيليةالسلطاتصعونالتعل

الحديتبالسلاحفق!وليسىبا)وجمماصسلحةوطنيةمجردانبل.القاومةفيأساسيهأساليبالخ...

.المصيريالنضالهذافيحيويةضرورةمواحى!ةفيتعدالطردلمحاولاتممودوال!الارضقيالبقاء

حاسما.سلاحاالاستيطانيالالستعمار

اسرائيلتتركناولن،الردععلىواليضرةاالييقظة(5

الحاسم.الفقاءليومونستعدهدوءفينبنيوالاستعماردمناوما،مواقعهأضمففيالاستعمارضرب(3

عدوانانتوقعأنمننحرزهحاسمتقدمكلعندبدلابلوخطظالصهيونيةمخططبينالوثيقبالترابظنسلم

هـنبدلاثمومن.والظروفالدوافعكانتأياجديداللمصالحالحراسةكلباسرائيلألقوندرك،الاستعمار

ولا.والصهيونيةالاستعمارصؤامراتازاءالدائمةاليقظةبكلذلكأجلمنيسماندهاالالستعماروأن،الاستعمارية

العدوان.الردععلىالعسكريةالقدرةلديناتكونأنبدكلاأرواضحايغدوفانه،القوةأسبابمنيعملكما

تسمحلاالقوىعلاقاتكانتواذا.القوةمنمطقالايفهملا.لاسرائيلاضعافالمنطقةفىالاستعمارلمراكزاضعاف

نكونانيجبفانهالاسرائيليةالعسكريةبسحقحاليالناضوءفيفهمهيمكنلااسرأز-لمنفرنساموقفتطوران

نهزماننسحتطيعوان،وردهالعدوانمواجهةعلىقادرينعلافةلتطورانعكاسانهبل،وحدهاديجوللثهخمية

لمنطقحدانضعأنمنبدلا.المعاركبعضفياسرائيلالجزائرتحهلفرنساكانتفحين.العربيةبالبلادفرنسا

نايجب.ظهرانينابينالصهيونيةبهتعيشالذيالقوةشار!ومراكشتونى!يالعمسكريةبالقواعدوتحتفظ

يأفيمنثميئتهاتفرضان.نستطيملاأنهالاسرائيلنثبتالمواقعتصفيةتمتولما.569!عدوانؤياالرائيل

يتعينخصماامامهاأنتدركونجعلها،السلاحبقوةوقتاسرائيلفقدتالعربيةالبلادفيالفرنسيةالاستعمارية

ز-،راتصفيةوتندرج.حسمابألفلهتحسبد!ءلجهاعندثذوتغلبت،ؤرنسانظرفيأهميخطمنالابهبرالجزء

ارغامفيالعربفنجاح.الاطارهذافي67!اءدواناإائةقرابة.زضمببلادطيبهعلاقاتعلىالمحافظةضرورات

يونب-4،حدودالىالعودةعلى-وسيلةةبأ-اسرائيلأنونا.ضخمةطبيعيةبمواردوتت!تعنس!مةصليون

هذاات.الارهابولسياسةالقوةلنطقماؤكدةضربة،بريطافي،سيا!فيمماثلاتطوراالقريبالمدىفينتوقع

كل".فينضالخاالحاسمةالتحولنقطةيكونأنيمكنالنخاحالبريطانيةياسةارتباهـالم!منهيحدأنمنبدلاكانوان

الصهيونيةضدالمعركةدامتوما.واشنطونباتجاهات

العامالرأينواجهأنوعلينا،العمالمبيااللعامالرأي(6نختارانعلينايتعينفانه،واحدةمعركةالاستعه،روضد

نت!،هلانيمكنلاأنهذلك.الواضحقفالموبثذاالعالميلأإنشكولا.اليهاالضرباتبتوجيهونبدأالحلقاتاضعف

فيممانقولاأرالسذاجةوكلن.عادلنضالكلفيدوره.الجبهةهـذهفيالحلقاتأضعفليستاسرائهل

واحدةلغةلناتكونأنبدلا.العالمءلىنعلنماغيربيننا"تحسفىللغايةقريبمستقبلفيمثلايمكنوبالعكس

وو،رالاستمخطظاتضدقناحقوعنالدفاعجوهرهاتلك،العربيالوطنفيالاسننعماريةاًلكلسكريةالالقواعد

الشبذومع،عنصريتعصبكلعنبعيداوالصهيونيةذلكويلي.اسرائيلمساندةفيتسسخدمال!تيالقواعد

ذلكالىوما...البحرفياليهودالقاءلدعاوىالكاملنادرةبميزةالبترولفينتميزاننا.العربيالليترولتاءييم

الحضارية.تقاليدناينافيالذيالضارالعبثمنأوروباهومنهلانتاجناالاساسيالمستهلكأنوهي
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وا!سعةسياسمةان.البر-رالىاسرالليلكلبالور،ءأولنهم!ألاويجب،الاسرائطىاد،مالرأي-7

نايمكنالاسرائيليالعامالرأيازاءالعبارةواضحةأ،فقدلز.صراعلتمنفيهايجريوماالداخلكلناسرافل

با)تفوقالمتمسكةالعناصرهجرة:مزدوجاأثراتحدث((المعتدلبن"بينلخلافاتباالانحشداعكلنحذرنا

،العربهـعسلامفيتعيثرالرتريدلاوالتيا،ورورييعشيلاهـذاولكن.اسرائيلحكاممن"المتطرفين))و

التدريجيالانفحسالوكذلك،ءليهمسهيطرةفيوانمااسرائيلداخلتقدميةقوىوجودحقيقةتماماننءطأزت،

،داتالقيعنسلامفيالعينىالاعنيهملاالذينلاولئكقيص"مالورنعاماعشسينبعداسرائيلان.ضعيفةتكنمهما

المشطرفة.العدوازجةالعنريةاستعمالىياسمتغلالىففيى،.قضاتهتنالهعامجتهتشلال

،،*الستغلالوفيها.للامبرياليةمعاديةنزعاتيثيرانيمكن

اسرائيلفبالاساسياضعفارووطنان،وبوردكاتميمزو.جها.طبقب،اصرا!يفجرأنيههمكنرأسى!الى

عاممائةمتأخراجاءأنهألالستيطانيهوورمارللاستكمتروعانقسحاكل،يحدثأنيمكنالمثسقييناليهودضدعنهسي

!ضارةذاتأهـةعليهـا!عيمثىأرضااحتلروأنه،!لالاء)ىعامةبحمفةللعربالمعادىالعضصريالجوانحقا.اخطبر

القانونهذا!لكن.ينهارانبدلاؤهولكوذءرر!ةاتنعفمو.كلنا.الطبقيالصراعمعالمطمم!ىفيي!متغل

المجتمعتحكمالتيالموضىوعيةألؤوازينككل،أ(وضوءبليسمواالمتحدةالولاياتاوأفريقياجنوبيفيالنيضفظراء

فيلهروفعوظهورويتوقفتاريخياأتجاهايمثل،البشريورفضيفسماوهذا.الاب،ءورنووباقلأالع،دةفي

خيقه.فيا!!ةصاحبةالجماهيرزضالعلتال!اقعيعنبلاهذاولكن.أئيلاسرفيالتوودميةالوروىمواقع

المدىهذاطولولكن.للووربالطويلالمدىفيالصرانالحنوبةوأفره،المتحدةالولاياتففي.وجودهاانكار

الثابروزضاوهما!عربدورىلىالاول،مالنقيفييتو!في!الاجراءاتلرفضهـمالسجونالئيذه:ونبيضروجد

الوود.والهدفالباشرةالمعاركر-نالرب!فيوإجاحهملادات،صمباز"ميخاطرونقوماهـسائيوفي.يةالع:صس

نحسنانهيكلهاوالقضية.يدن،فيالموقفمفت،حانبدلاولهذا.الفلسطينيةالمقاومةشرءيةواعلأنهمألعدوان

اتح!امرو4..ال!دوانيدينالمرائيليأيقفمو،ونقدر،نقرأنورن

اليهودنعاديلاأنناالشكيحتمللابماحنوص!أنوءلينا

ا!لمهعبرصيريالسماعيلد.اعه-،لالاأوأ:،ءاإقتلنحلملاوا؟ضا،يهودهمحصثررن

!ىحم!3
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منمواقمهوان.لق!ضاياهمييد.وتلانعربمعبتعاطفهينبتيتولدارنوالشهيرالبريطانيالمورحفهر
.الاذهانفي.نزاللايختهاوعنصوعدوانيتهااصرائيل5

---.ء
استغرلتهمالتحققحتىالزمنمنتستعرىلنالعربيةالوحدةبانتوينبهييتنبالكتابهذاوفي

يقولكما)الاقصىالحدهي7491سنةانبل:مثلهماتنحرفولن.الايطاليةحدةوالوألالانيةالوحدة5

العربية.حدةالوهذهرنهإولالث!تويخبي!

وكدولكنه،الافريقيةوالوحدةالص!بيةالوحدةضطتعترالتيأئعقبا!تعنابىيطنيئالمؤرخويتحدث
ه

الوحدةوان،تدريحياستزول،التحزئةس./الستفمدةوالالىر1الافرالعضمصالحرمنها،العقاتهذها.5
.!-..لى5

طريقها،فييقفلناكثروويل،الحتي!سنأبنائهاسنف4اًلومصماحتهضعميهلمنوويلقري-،ثادمةا)عربيةه
ه
...ابنالهاغيرمن.للخيراةمعاد5

افريقيهةلددانالطألحلأثكأحلاتهانلءتوينبنذص.عافتتاريخيةتأملاتالممتمالكتا!هذافيو
.-.!.

والسيحيةالاسلاموائتلاف.نيجيريمادأناسسولمشحلةقيهدضطعم.ىالكبماءالصحصوجنوبيشمالي5

"السوان"وورتةالنيلأعاليفي،الجبلسد!لمنطقة/شيةوصف3:لنيران!ىقرصخواللحبشةفهـئ5
--

التيلالخدماتوأشادةالفذسطينسمناللاحئنمخيماتوةعشالىزررةت.دأالسه."ةالحز"و5 --.ر-معررفيير.

العربيلذشضالوتأييددع!وروحرفيعانسانئونف!شيعقباسمهفئذلككل.النطقةلتلكمصرقدمتها5
--

ح!هص.-.9
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